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عزیزم دوستان همه به سالم  

 بدم تخصیص رو امشب ی جلسه شد باعث که کرد جالبی کار دوستان از یکی پیش هفته 2

بازارجهانیه شناخت و درمعامالت پیشرفت رکن مهمترین که ژورنال تریدینگ به  

 کانال به هم رو من و کرد استفاده ازش ژورنال عنوان به و زد تلگرام تو کانال یک ایشون

کرد دعوت خودشون  

 رو خودش احساسات همه از مهمتر و میزاشت عکساشو و نوشت می رو روزانه تریدهای

نوشت می  

میکرد نمایان رو ضعف و قوت نقاط و  

افتاد؟ اتفاقی چه هفته دو پایان در میکنید فکر  

بزنن؟ حدس میتونن میگذره مدتیه حاال و کردن شروع کارشونو که دوستانی  

 و میکردم تماشا من و کردن سود به شروع اول زدن ژورنال کانال که عزیزی دوست

 البته و میکردم تماشا بازم من و کردن ضرر به کردن شروع روز چند از بعد و سکوت

بود ریسک مدیریت اون و بودن گذاشته پا زیر رو قانون مهمترین چون بودم منتظر  

 می رو احساساتشون من حضور در که میکنم سپاسگزاری صداقتشون خاطر به ازشون و

میگفتن رو اشتباهاتشون و نوشتن  

رسیدن ماینر رایج اشتباه 6 به و کردن مطالعه به شروع تعطیالت در ایشون نهایت در  

بود خواهد کارشون عطف نقطه این و  

میکنه اشاره بهش ماینر که چیه تریدرها رایج اشتباه 6  

خودمونه اول قانون همون اولیش  
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باش پایدار بهش و کن ریزی برنامه تریدت برای  

شو وارد بعد باشه معلوم استاپت و ورود،خروج نقطه  

شخصی پلن نداشتن .1  

ترید به اعتیاد .3  

یک اشم از میتونه که مشکالتیه بدترین از یکی ترید به اعتیاد  loser بسازه بازنده یا  

 دست از رو بازار میترسید چون دارید پوزیشن منطقی هیچ بدون شما زمانی هر در یعنی

 بدید

هست همیشه بازار حرکت اما  

به کردم شروع روزی چند میدیدم دوره من زمانیکه در  

turtle trade 

 میاید میگیرید پیپ 32 مثال و میشید وارد شما که معنیه این به پشتی الک ترید یا ترید ترتل

 بیرون

دادم نشون عزیزم استاد به سیستممو اومدم افتخار با خیلی  

 آموزش ماه 9 از بعد داشت خواهیم دوباره ماهه 6 ی دوره یک که کرد اعالم بعد روز چند

روزه هر  

زدم عالمت تقویمم تو منم  

 در عدد یک و میکردن تحلیل ها گروه روزانه و بودیم نفره 6 تا 4 گروه 6 ما موقع اون

میگرفتیم پوزیشن همه و میومد  

 کالس بعد و کالس سر همه میگفت استادم مارکت حرکت یا خبر سر بعد به روز اون از

بود ریخته بهم پلن و بود رفته بازار  

 و شد تموم ظرفیتم تا بودیم کالفه همه. کرد تکرار روز هر اینکارو ایشون و گذشت ماها

کنم ترک رو کار گرفتم تصمیم اینکه تا بودم کرده فراموش رو ماه 6 کال  
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 معتاد داشتی یادته گفت نه گفتم کردم چیکار باهات میدونی گفت دفترش تو کرد صدا منو

داشت نخواهی اعتیاد هیچوقت دیگه ؟حاال میشدی  

 بی نباید که میدونی حاال اومد دست به دوباره ولی رفت دست از موقعیت که دیدی ماه 6

داری فرصت همیشه چون بشی وارد مورد  

 عامل شاید و دارن بازار های بازنده درصد 92 که موردیه بدترین ترید به اعتیاد دوستان

 اول

ترید هر در حد از بیش ریسک .2  

موقعیت دادن دست از ترس و ترید به اعتیاد همون به برمیگرده هم رایج اشتباه این  

 مختلف اعداد در بود درست پوزیشنتون اگر و بشید وارد سرمایه مدیریت با باید ترید هر در

کنید اضافه بهش مناسب موقعیت و  

کردن ترید یادگیری بجای تکنولوژی به کردن تکیه .4  

 داینامیک و گت ادونس دنبال به ها ،تریدر ایران فارکس ی جامعه در که بینم می خیلی

گرفتن تاییدیه تا هست افزارها نرم این به شون تکیه کامال و هستن تریدر  

هلپ قسمت تریدری ندیدم هنوز اما نمیکنم نفی رو کمکی افزارهای نرم از استفاده من  

نشه مشکل دچار موج شمارش در تا بگیره افزارو نرم باگهای و بخونه رو گت ادونس  

 دیگر تفکری که ،راهیه میکنن طی همه که نیست معمولی راه موفقیت راه دوستان ببینید

تر خاص و تر خالقانه ، تر عمیق تفکری. پشتشه  

پیچیده ترید استراتژی از استفاده .5  

سادگی یعنی ترید در موفقیت  

تر موفق تر ساده هرچی. پیداس چارتش از تریدر یک موفقیت  

وقفه بی و مداوم تحلیل و ترید .6  

ترید ترید ترید نه و ،زندگی ترید.،زندگی ترید.،زندگی ترید یعنی ترید  

بکشیم ترید از دست کی بدونیم باید  
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 و موفق کنید رعایتشون هرگاه. گفتم قبال که طالییه قانون 12 فقط ترید تمام عزیزم دوستان

بود نخواهید ،پیروز بزارید زیرپا یکیشونم حتی که هرگاه و میشید تر موفق  

 در هم کنار در همه امیدوارم و بودید همراهم که سپاسگزارم.رسید پایان به امشب جلسه

برداریم قدم همدیگه رشد جهت  
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